Gdańsk, 2019.07.25
Nr rej ………….../2019
ZAMPUB.2610.2.2019
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego ZP/PN/2/2019 na Roboty budowlane w budynku głównym
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku
wraz dostawą i montażem wyposażenia
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity:
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 informuje, że w
postępowaniu o zamówienie publiczne ZP/PN/2/2019 na Roboty budowlane w budynku głównym
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDEX”
S.C. z siedzibą w Tczewie (kod: 83-110) przy ul. Hanny Hass 52. W postępowaniu złożono trzy oferty, z czego
jedna została odrzucona (firmy PB „Nordeco” sp. z o.o.). Oferty zostały ocenione następujący sposób:
1) Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDEX” S.C., 83-110 Tczew, ul. Hanny Hass 52 - cena
251.999,96 PLN – 60 pkt. - , długość okresu gwarancji – 36 miesięcy – 40 pkt, łącznie 100 pkt.
2) „WAJP” s.c. Wieczorek & Jakóbczak, 83-050 Pręgowo, ul. Wodociągowa 1B – cena - 345.655,42 PLN –
43,74 pkt , długość okresu gwarancji - 36 miesięcy – 40 pkt, łącznie – 83,74 pkt.
Uzasadnienie wyboru
Oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „BUDEX” S.C. z siedzibą w Tczewie spełnia
wszystkie wymagania formalno-prawne, tj. jest są zgodne z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, a jej treść odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W/w firma złożyła ofertę
o najniższej cenie w wysokości 251.999,96 PLN oraz długości okresu gwarancji wynoszącym 36 miesięcy,
uzyskując w ocenie największą liczbę punktów tj. 100,00 pkt.
W postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. W postępowaniu odrzucono jedną ofertę firmy
Przedsiębiorstwo Budowlane „Nordeco” sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie (kod: 83-400) przy ul. Tetmajera 5.
Podstawa prawna odrzucenia oferty art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp w związku z art. 82 ust. 2 Pzp. Podstawa
faktyczna odrzucenia oferty. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Dla zachowania
formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym
treść złożonego oświadczenia woli. Zastrzeżenie formy pisemnej powoduje, że czynność dokonana bez
zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu jako niezgodna
z ustawą. Pod pojęciem oferty, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem orzecznictwa, rozumie się oświadczenie
wykonawcy wyrażone w formularzu ofertowym, będące jednostronnym zobowiązaniem wykonawcy do
wykonania oznaczonego świadczenia na rzecz zamawiającego. Jest faktem bezspornym, że wykonawca nie
podpisał swojej oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej www.wbpg.org.pl oraz w miejscu
publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta na zasadach
określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2) uPzp tzn. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Umowa zostanie zawarta w dniu 09 sierpnia 2019 r. o godz. 11 w siedzibie Zamawiającego pok.
nr 307.

